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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 
 
 

 Celý dlhodobý vývoj človeka je bezprostredne spätý s pohybom, ktorý 

chápeme ako nevyhnutnú biologickú potrebu. U dieťaťa sa biologické potreby 

prejavujú v podstatne väčšej miere ako u dospelého vrátane potreby pohybu 

(Radvanský – Kučera, 1999). Je to preto, že rastúci organizmus potrebuje zámernú 

pohybovú aktivitu ku stimulácii a racionálnemu ovplyvňovaniu procesu rastu 

a vývinu. Pozitívny zdravotný a sociálny vplyv primeranej pohybovej aktivity sa teda  

prejavuje najmä v detskom veku (Boreham – Riddoch, 2001). Pohybovo aktívne deti 

sa vyznačujú zdravým kardiovaskulárnym profilom, vyššou hustotou kostí, ktorá 

redukuje riziko výskytu osteoporózy v staršom veku, prevenciou obezity v dospelosti. 

Obľúbenosť a vnútorné uspokojenie z vykonávania pohybovej aktivity sú pre deti 

a mládež kľúčom k jej opakovanému vykonávaniu, a zároveň podmienkou 

k vytvoreniu trvalého vzťahu k nej. Radosť z pohybu a spokojnosť žiakov pri 

získavaní pohybových skúseností v telesnej a športovej výchove (školskej 

i mimoškolskej) je dôležitým prediktorom dlhodobejšieho záujmu a patrí medzi 

dôležité koreláty pohybovej aktívnosti detí a mládeže (Daley, 2002). Pozitívne zmeny 

pohybovej aktívnosti si vyžadujú ujasnenie všetkých determinantov, faktorov, ktoré 

ovplyvňujú úroveň pohybovej aktivity, resp. inaktivity dospievajúcej mládeže.  

 Jedným z významných faktorov je kvantita, ale hlavne kvalita dostupných 

informácií a poznatkov o pohybovej aktivite v dennom režime. Potreba 

informovanosti o dôsledkoch pravidelne realizovanej pohybovej aktivity na zdravie 

človeka vytvára základ ich budúceho pohybovo aktívneho životného štýlu. Poznatky 

o telesnej aktivite sa v priebehu detstva a adolescencie menia. Najväčší vplyv na 

motiváciu k telesnej výchove a športu majú tieto premenné: učiteľ telesnej výchovy, 

učivo, kurikulum, náplň hodín a prostredie školy, triedy. 

Vlček (2011) porovnával kurikulá telesnej výchovy v ČR, SRN a USA. Konštatuje, 

že všade je v obsahu predmetu Telesná výchova jednoznačne zahrnuté aj 

osvojovanie teoretických vedomostí a poznatkov. Žiaci si v dostatočnej miere 

osvojujú pravidlá hier, zásady správneho  a bezpečného vykonávania pohybových 

aktivít, teoretické informácie o zásadách zdravého životného štýlu, bezpečnosti atď. 

V americkom štandarde je  prostredníctvom príkladov žiakových výkonov 

zdôraznené praktické využitie osvojených vedomostí, za podpory žiakovho 

samostatného myslenia, vlastného úsudku a kreatívnosti. V Nemecku je teoretickým 



 10 

vedomostiam venovaný samostatný tematický celok, ktorý má zvláštnu pozíciu. 

Ovplyvňuje  celkový obsah telesnej výchovy, tým je dané na zreteľ, že vedomosti sú 

podstatné pre všetky jej oblasti, nielen pre zdravie, alebo rozvoj pohybových 

zručností. 

 Globálne fórum o telesnej výchove Pedagogika 2010 (Edginton, CH. R., Chin 

M-K., Rychtecký, A., 2011) poskytlo mnohostranné odporúčania na zlepšenie 

obsahu didaktiky telesnej výchovy na školách i v príprave učiteľov telesnej výchovy. 

Zdôraznilo jednoznačne význam zdravého a aktívneho životného štýlu, prinieslo 

nové návrhy na obsah vedomosti a zručnosti v pohybovej gramotnosti.  V didaktike 

telesnej výchovy by malo isť o  prepojenie teoretických vedomostí a kompetencií 

potrebných pre život s pohybovými  spôsobilosťami a plánovaním voľného času detí 

a mládeže, o zameranie sa predovšetkým na obsah a didaktiku rozvoja ich zdravého 

životného štýlu. V programoch prípravy budúcich učiteľov je nevyhnutné 

jednoznačne prepojiť prax s teóriou, presadzovať reflexiu a efektívne vyučovacie 

technológie telesnej výchovy.  

Náplň hodín telesnej a športovej výchovy do značnej miery závisí od 

materiálneho vybavenia školy. Materiálne podmienky, vybavenosť školskej 

telocvične a ostatných cvičebných priestorov (ihrisko, bazén, atletický štadión) 

pôsobia jednoznačne motivujúco na mladú generáciu. Ak sa k tomu pridá 

erudovanosť, odbornosť a empatický prístup učiteľa telesnej výchovy, je možné 

ovplyvniť a formovať vzťah žiakov k celoživotnej pohybovej aktívnosti.      

Štátne vzdelávacie programy (2009) umožňujú školám čiastočne upravovať 

obsah  vyučovacích predmetov, a tak je vytvorený priestor na zaradenie 

problematiky o formovaní zdravého životného štýlu, o výhodách a dôsledkoch 

vykonávanej primeranej, resp. neprimeranej pohybovej aktivity napr. v rámci 

integrovaného vyučovania biológie, telesnej a športovej výchovy a náuky 

o spoločnosti. 

Touto problematikou sa u nás i v zahraničí v rámci rôznych projektov zaoberal 

celý rad autorov: Biela, Bence, Rybárik (2005), Frömel (2005), Sigmundová, Frömel, 

Sigmund (2005), Vašíčková, Chmelík, Frömel, Neuls (2009). Práve posledne 

menovaní zisťovali, aká je úroveň teoretických vedomostí o problematike zdravia 

a pohybovej aktivity: či existujú  rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, a do akej 

miery je spojitosť medzi vedomosťami a uskutočneným množstvom pohybovej 

aktivity. Po podrobnej analýze došli k záverom, že dievčatá majú väčšiu znalosť 
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problematiky pohybovej aktivity než chlapci vo všetkých sledovaných dimenziách. 

Významný rozdiel bol zistený v nutričnej a edukačnej dimenzii, kde dievčatá 

naznačujú intenzívnejší záujem o aspekty správneho stravovania, štíhlej línie so 

zameraním na bodystyling. Korelácie naznačujú (koeficient stability medzi pre- 

a post-testom bol r=0,481 významný na p<0,01), že vedomosti chlapcov o pohybovej 

aktivite sú na úkor skutočne realizovanej pohybovej aktivity.  Celkové výsledky 

poznamenalo to, že len 50%  respondentov odpovedalo správne. Bol preukázaný 

štatisticky  významný negatívny vzťah medzi úrovňou vedomostí a množstvom 

skutočne realizovanej pohybovej aktivity.  

Zo zahraničia je známy vedomostný test s problematikou pohybovej aktivity 

FitSmart Test ( Zhu, Safrit, Cohen, 1999). Je súčasťou všeobecného telovýchovného 

programu, jeho cieľom je rozšírenie a zlepšenie znalostí študentov o zdraví, telesnej 

„pohode“ (wellbeing). Autori vychádzali z predpokladu, že tí, ktorí majú väčšie 

znalosti o pohybovej aktivite, poznajú dôvody a výhody pravidelného pohybu,  budú 

s väčšou pravdepodobnosťou zaraďovať pohybové činnosti  ako súčasť svojho 

životného štýlu. 

S rastúcim vekom sa znižuje množstvo pohybovej aktivity, v závislosti na 

množstve voľného času, zväčšuje sa množstvo inaktivity. S nárastom inaktivity 

úmerne rastie počet ľudí trpiacich obezitou, ktorá negatívne pôsobí na pohybový 

a kardiovaskulárny systém človeka (Sovers, 2003).Pohybová aktivita je 

ovplyvňovaná veľkým množstvom exogénnych faktorov: socioekonomickými a 

demografickými podmienkami. Zároveň je zjavné, že rodina a kamaráti významne 

ovplyvňujú motívy k vykonávaniu pohybovej aktivity mládeže. Na druhej strane podľa 

Kudláčka  et. al. (2005) až 10,7% mužov a 15,9% žien nevykonáva žiadnu pohybovú 

aktivitu. K podmienkam vytvárania pozitívneho vzťahu k celoživotnej pohybovej 

aktivite jednoznačne patrí pozitívny pocit, spokojnosť a dobrovoľnosť pohybovej 

aktivity, pohybové sebavedomie a „šikovnosť“ s akou je pohyb vykonávaný. Za 

rozhodujúcu podmienku sa jednoznačne považuje vnútorná motivácia k pohybovej 

aktivite (Daley, 2002). 

Okrem vnútorného uspokojenia a zážitku z vykonávanej pohybovej činnosti je 

jedným z činiteľov podieľajúcich sa na vytváraní vzťahu k pohybovej aktivite aj 

schopnosť racionálneho zdôvodnenia tejto činnosti. Radosť z pohybu a spokojnosť 

detí pri získavaní pohybových skúseností v školskej telesnej a športovej výchove je 

dôležitým prediktorom dlhodobejšieho záujmu o pohybovú činnosť (Daley, 2002).  
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Problematika zdravého životného štýlu sa objavuje v súčasnosti v štátnych 

vzdelávacích programoch (2009) najmä v moduloch  Zdravie a jeho poruchy 

a Zdravý životný štýl. V rámci predmetu telesná a športová výchova na základnej 

škole si majú žiaci zlepšiť vedomosti o  zdraví a jeho vzťahu k pohybovej aktivite. 

Môžeme v zhode s Vašíčkovou et al. (2009) predpokladať, že 14–roční žiaci 

s lepšími vedomosťami o zdravotných benefitoch pohybovej aktivity ju budú 

zaraďovať do svojho životného štýlu. Ak nie hneď, tak v neskoršom veku, pretože 

budú vedieť potrebu a účinok pohybovej aktivity na vlastné zdravie. Skúmaním 

vzťahu medzi vedomosťami o zdraví a skutočne realizovanou pohybovou aktivitou 

sme sa v našich podmienkach stretli iba u Vašíčkovej et al. (2009). Výskum 

realizovali uvedení autori na 75 študentoch prvých troch ročníkov stredných škôl 

a zistili, že vzťah medzi úrovňou vedomostí o pohybovej aktivite a realizovanou 

pohybovou aktivitou bol u chlapcov negatívny na začiatku sledovania i po 

absolvovaní mesačného monitorovania pohybovej aktivity pomocou  krokomerov. 

U dievčat pred začatím monitorovania pomocou krokomerov nebol zistený vzťah, po 

absolvovaní mesačného monitoringu bol zistený vzťah tiež negatívny. Väčšiu znalosť 

problematiky zdravia preukázali dievčatá, najmä v oblasti týkajúcej sa problematiky 

súvisiacej so štíhlou líniou a správneho stravovania sa. Z hľadiska vedomostí 

zisťovaných pomocou vedomostného testu boli výsledky mierne nad 50 % 

správnych odpovedí. Môže to byť ovplyvnené jednak obťažnosťou vedomostného 

testu a na druhej strane učivom z biológie človeka, ktoré ešte žiaci nemuseli na 

základnej ani na strednej škole prebrať. V tejto súvislosti je treba poznamenať, že je 

potrebné zosúladiť kurikulá o zdravom životnom štýle vo všetkých predmetoch, 

ktorých sa dané učivo týka. 

Napriek tomu, že ako sme už uviedli, je pohyb základnou biologickou potrebou 

človeka, objem pohybovej aktivity v súčasnosti túto potrebu  nestačí pokryť. 

Optimálne množstvo pohybovej aktivity na druhej strane je jedným z faktorov, ktoré 

ovplyvňujú zdravie človeka. Neplnenie uvedených požiadaviek, ktoré sú kladené zo 

strany svetovo uznávaných organizácií – CDC, WHO a pod. – na udržanie zdravia 

jedinca (Frömel, Novosad, Svozil, 1999) má za následok nárast ochorení 

obyvateľstva, ochorení pohybového aparátu, následne aj kardiovaskulárnych, 

dýchacích ciest, infekčných ochorení, diabetes mellitus.  Prínos pohybovej aktivity je 

v súčasnosti viac a viac zviditeľňovaný, za účelom podpory pohybovej aktivity 

a zlepšenie súčasného stavu práve v uvedenej oblasti. Pravidelná pohybová aktivita 
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znižuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú zodpovedné za celú 

tretinu úmrtí v globálnom meradle. Pohybová aktivita  prináša celý rad pozitív pre 

zdravie jedinca a jeho životný štýl (WHO, 2007).  

O mnoho efektívnejšie  je zdravotným problémom predchádzať, než sa pokúšať 

o ich korekciu až keď nastanú. Rovnako tak, ako je zložitý tento cyklus vedúci od 

pohybovej aktivity, resp. pohybovej inaktivity až ku zdravotným komplikáciám 

jedinca, tak je nie menej zložitý i pokus o transformáciu udalostí, ktoré vzniku tohto 

negatívneho javu majú predchádzať (Frömel, Novosad, Svozil, 1999). 

Monitorovanie objemu pohybových aktivít pomocou denného počtu krokov spolu 

so sledovaním denného energetického výdaja je jedným zo základných prostriedkov 

na zisťovanie zdravého životného štýlu človeka. Čiže denný počet krokov, 

dĺžka prejdenej vzdialenosti a denný výdaj energie nám môže poskytnúť základný 

obraz o objeme pohybovej aktivity žiakov. 

Zdravotné odporúčania pre americkú populáciu sú nasledovné: každá pohybová 

aktivita je lepšia ako žiadna, zdravotný benefit prináša minimálne 150 minút 

týždenne stredne intenzívnej pohybovej aktivity alebo 75 minút týždenne pohybovej 

aktivity vysokej intenzity. Možno kombinovať adekvátne množstvo pohybovej aktivity 

strednej a vysokej intenzity (President’s Council on Physical Fitness and Sports, 

2008). Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ nemá vlastné globálne odporúčania 

pre pohybovú aktivitu, ale upravila odporúčania American College of Sports 

Medicine a American Heart Association (U.S. recommendations, 2008), a odporúča 

dospelej populácii 30 minút pohybovej aktivity strednou intenzitou 5x týždenne alebo 

20 minút intenzívnej pohybovej aktivity 3x týždenne alebo odpovedajúce množstvo 

pohybovej aktivity strednej až vysokej intenzity (WHO, 2009).  

Za jeden z ideálnych prostriedkov zvyšovania pohybovej aktivity ľudí je 

považovaná chôdza (Hawman, 2012). Preto  v súčasnosti venujú odborníci 

pozornosť prejdenému počtu krokov v jednom dni. Zvýšenie pohybovej aktivity na 

minimálne 10 tisíc krokov denne patrí medzi veľmi známe a populárne kritéria pre 

podporu zdravia. Je potrebné zdôrazniť, že toto kritérium nebolo nikdy empiricky 

podložené a zdôvodnené, ale je používané (Le Masurier, Sidman & Corbin, 2003). 

Le Masurier, Sidman a Corbin (2003) zistili, že ľudia, ktorí prejdú denne 10 tisíc 

krokov, veľmi pravdepodobne splnia kritéria American College of Sport Medicine. 

Ďalšie výskumy už predpokladajú, že dosiahnutie 10 tisíc krokov denne je množstvo 
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pohybovej aktivity, ktorá prináša zdravotné benefity (Bernard, Pak, Choi J., & Choi 

E., 2007; Tudor-Locke & Bassett, 2004).  

Životný štýl ľudí, ktorí prejdú počas dňa menej ako 4 999 krokov je podľa Tudor-

Locke & Bassetta (2004) klasifikovaný ako sedavý, pri realizácii 5 000-7 499 krokov 

denne, sú považovaní za málo aktívnych, pri 7 500-9 999 krokoch denne sú 

považovaní za priemerne aktívnych, nad 10 tisíc krokov denne sú aktívni a nad 12 

500 krokov denne sú považovaní za vysoko aktívnych (Tudor-Locke & Bassett, 

2004).  

Z tohto pohľadu vynikajúce výsledky v dennom počte krokov dosiahli 7 – 14 roční 

žiaci z juhovýchodného Švédska (Raustorp, Pangrazi, Stahle, 2004). Uvedení autori 

monitorovali 871 švédskych žiakov pričom jedným z kritérií monitorovania bol aj 

denný počet krokov. Najvyšší počet denných krokov  dosiahli v sledovanej skupine  

10 – roční chlapci a zhodne i 10 – ročné dievčatá. Chlapci urobili denne v priemere 

18 346 krokov (± 3746) a dievčatá urobili priemerne 14 825 denných krokov (± 

2 804).  Najnižší denný počet krokov dosiahli v uvedenej skupine 14 – roční chlapci 

14 911 ± 3912 denných krokov a 12 - , resp. 14 – ročné dievčatá, ktoré urobili 

12 238 ± 2930, resp. 12 851 ± 3107 krokov. Tieto údaje poukazujú na to, že všetci 

žiaci sú vysoko pohybovo aktívni. 

Nedostatok pohybovej aktivity je faktorom, ktorý sa vyskytuje zároveň s obezitou 

a jej dôsledkami ako sú vyšší tlak krvi, cukrovka, ateroskleróza a nádorové 

ochorenia. Pre vznik obezity je nedostatok pohybovej aktivity rovnako nebezpečný 

ako aj prejedanie sa (Svačina, 2011). Priemerný občan v súčasnosti urobí denne iba 

niekoľko krokov k autu či verejnému dopravnému prostriedku, inak sedí. Okrem toho 

množstvo pohybovej aktivity sa znižuje aj s vekom. Pri sedavom spôsobe života 

urobí jednotlivec 1 000 – 3 000 krokov denne. Väčšina ľudí urobí denne  4000 – 

6000 krokov (PAFH), ale ako uvádzajú Tudor-Locke & Basset (2004) až pri 

dosiahnutí 10 000 krokov denne sa môžme považovať za pohybovo aktívnych. 

Svačina (2011) uvádza výsledky čínskej štúdie z roku 1986, ktorá preukázala, že 

v prevencii diabetu má väčší význam fyzická aktivita než diéty. Ľudia s tendenciou 

k obezite by mali v čo najväčšej miere využívať bežné každodenné pohybové aktivity 

ako chodiť po  schodoch peši, vystúpiť z dopravného prostriedku o zastávku skôr 

a pod. Okrem toho by si mali dávať denné úlohy typu spáliť 2 000 – 4 000 kJ a 

podobne (Svačina, 2011). Uvedený autor  zároveň uvádza v tabuľke aj energetické 

hodnoty bežných denných aktivít pre priemerného 70 kg vážiaceho jedinca. 
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Zároveň tiež odporúča týždenné minimum energetického výdaja v hodnote 8 000 

kJ. Tieto navrhuje rozdeliť do 30 minútových denných intervalov alebo do 

hodinových intervalov trikrát týždenne. Iný spôsob odporúčania je denný výdaj 20 – 

30 kJ na kilogram hmotnosti u štíhlejších a aspoň 15 kJ na kilogram hmotnosti 

u obéznych. Túto kalkuláciu na kilogram hmotnosti je podľa Svačinu (2011) možné 

využiť i u detí. Uvedený autor uvádza na základe zahraničnej štúdie zaujímavý fakt, 

že väčšiu rolu v prevencii pred obezitou má starostlivosť a pôsobenie v rodine než 

školské edukačné programy.  

Bunc (2008)  sledoval energetickú náročnosť pohybových aktivít v priebehu 

týždňa u 450 chlapcov a 340 dievčat bez pravidelnej  pohybovej aktivity a u  262 

chlapcov a 210 dievčat pohybovo aktívnych vo veku 6 – 14 rokov.  Týždenný výdaj 

energie u pohybovo málo aktívnych detí bol v rozpätí 1360 – 2620 kcal a u aktívnych 

detí to bolo 7400 – 12600 kcal. 

Za realizáciu pohybových aktivít vo veku 1 – 3 rokov, kedy sa prvý raz formuje 

vzťah dieťaťa k pohybovým aktivitám je jednoznačne zodpovedná rodina (Bunc, 

2008). Druhé takéto obdobie je mladší školský vek a tu je už zodpovedná i škola. 

Možnosti a úlohy školy sú v prvom rade v realizácii výdaja energie zvýšením objemu 

realizovaných pohybových aktivít. Napriek tomu rodina zostáva hlavným činiteľom 

v tvorbe životného štýlu detí.  

Sigmund et al. (2009) zistili, že deti predškolského veku sú pohybovo aktívnejšie, 

než 12 – 17 roční adolescenti a iba v skupine predškolských detí je pohybová 

aktivita počas víkendových dní vyššia než počas školských dní. 

Piatkowska - Ružbarská (2010) uvádzajú, že iba 5,5 %  dospelej poľskej 

populácie využíva vo voľnom čase intenzívnu pohybovú aktivitu a 72,9 % 

deklarovalo sedavý spôsob života. Myslíme si, že to nie je najlepší príklad pre deti 

a mládež. 

Zaujímavé sú aj údaje o tom, že hodina rýchlej chôdze denne znižuje riziko 

vzniku obezity a diabetu o 24 %, resp. 34 %. Obmedzenie sledovania televízie o 10 

hodín týždenne a zvýšenie chôdze na 30 minút denne by viedlo k 30 percentnému 

zníženiu výskytu obezity (Svačina, 2011). 

Spotrebu energie pri denných činnostiach nie je ľahké vypočítať. Treba sem 

zahrnúť úplne všetky činnosti a dĺžku ich vykonávania v priebehu dňa. Nasledujúca 

tabuľka  (Hamar – Lipková, 2001) zohľadňuje pohlavie a typ zamestnania človeka: 
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Tabuľka 1   Spotreba energie pri denných činnostiach 
Muži Priemer Maximum Minimum 

Povolanie kcal/ deň kcal / deň kcal / deň 

Dôchodca 2330 2810 1750 

Úradník 2520 3270 1820 

Laborant 2840 2820 2240 

Strojársky robotník 2840 3710 2180 

Študent 2930 4410 2270 

Stavebný robotník 3000 3730 2440 

Oceliarsky robotník 3280 3960 2600 

Vojak ZS 3490 4100 2990 

Roľník 3550 4670 2450 

Baník 3660 4560 2970 

Drevorubač 3670 4660 2860 

Ženy          

Dôchodkyňa 1990 2410 1490 

Žena v domácnosti 2090 2320 1760 

Laborantka 2130 2540 1340 

Predavačka 2250 2850 1820 

Študentka 2290 2500 2090 

Strojárska robotníčka 2320 2980 1970 

Pekárka 2510 3390 2200 

Roľníčka 2890 3860 2200 

Najviac športovec by okrem toho mal poznať energetický výdaj svojej pohybovej 

aktivity. Pri sledovaní denného energetického výdaja je možné vychádzať z tabuľky 

2 (podľa Hamar – Lipková, 2001). 

Tabuľka 2  Denný energetický výdaj (kcal) 
 

Vek Muži Ženy 

10 – 12 rokov 225
0 

215
0 

13 – 14 rokov 250
0 

230
0 

15 – 18 rokov 300
0 

240
0 

19 – 24 rokov 260
0 

220
0 

25 – 50 rokov 240
0 

200
0 

51 – 64 rokov 220
0 

180
0 

        Nad 64 rokov       1900        1700 
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Pre nás však majú väčšiu výpovednú hodnotu údaje, ktoré uvádzajú Frömel, 

Novosad & Svozil (1999). Ich odporúčaný denný energetický výdaj pri vlastnej 

pohybovej aktivite  má byť u chlapcov najmenej 11 kcal.kg-1.deň-1  a 9 kcal.kg-1.deň-1 

u dievčat. 

V januári 2011 vydala Canadian Society for Exercice Physiology (Dobrý, 2011) 

nové kanadské odporúčajúce smernice pre množstvo pohybovej aktivity. V Canadian 

Physical Activity Guidelines (2011) sa odporúča 5 – 11 ročným deťom a 12 – 17 

ročnej mládeži vykonávať pohybovú aktivitu miernej až vysokej intenzity najmenej 60 

minút denne, ktorá zabezpečí dosiahnutie jej zdravotných benefitov. Konkrétne by to 

mali byť aktivity vysokej intenzity najmenej trikrát týždenne a aktivity na posilnenie 

svalstva a kostí taktiež najmenej trikrát v týždni. 

Byť aktívny najmenej 60 minút denne okrem toho mládeži môže pomôcť: 

• zlepšiť zdravie, 

• lepšie pracovať v škole, 

• byť zdatnejší, 

• udržať si pre zdravie potrebnú hmotnosť, 

• osvojiť si nové pohybové zručnosti. 

Dôležitým pomocníkom pri plánovaní dennej pohybovej aktivity detí a mládeže sú 

rodičia a to najmä v týchto aktivitách: 

• do školy chodiť peši, na bicykli, skateboarde, 

• chodiť do telocvične počas týždňa, 

• zahrať si s priateľmi basketbal, hokej vo voľnom čase, 

• venovať sa vo voľnom čase rôznym druhom športu.  

Podľa svetovej zdravotníckej organizácie sú pre mládež uvedené podobné 

zdravotné odporúčania (WHO, 2009).  

Pohybová aktivita detí a  mládeže by mala zahrňovať hry, šport, rekreáciu, 

telesnú výchovu alebo plánované cvičenie v rámci rodiny, školy a priateľov. 

V snahe zlepšiť kardiovaskulárnu, svalovú a funkčnú zdatnosť mali by 5 – 17 

ročné deti i mládež vykonávať pohybovú aktivitu miernej až vysokej intenzity 

najmenej 60 minút denne. Objem pohybovej aktivity vyšší ako 60 minút poskytuje 

ďalšie zdravotné benefity. Najviac dennej aktivity má mať aerobný charakter. 

Objem pohybovej aktivity detí a mládeže úzko súvisí s ich postojmi k nej. 

Bartík (2009) uskutočnil výskumné šetrenie  u žiakov 9. ročníka a zisťoval ich 
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postoje k telesnej výchove a športu. Potvrdila sa jeho hypotéza, že u žiakov 9. 

ročníka bude prevládať prevažne neutrálny postoj (52,42%). 46,12 % žiakov má 

kladný postoj a 1,46 % má negatívny postoj k telesnej výchove a športu. 

Môžeme to pripísať niekoľkým faktorom. Prvým faktorom môže byť to, že 

staršia časť populácie na zážitky z obdobia školskej dochádzky si s odstupom času 

spomína len dobre. Naproti tomu adolescenti s malým odstupom času môžu 

hodnotiť úroveň telesnej výchovy objektívnejšie. Ďalšou príčinou môže byť i prístup 

učiteľa k výučbe. V dnešnej dobe sa ustupuje v telesnej a športovej výchove od 

výkonov a výkonovo orientovanej zdatnosti a pozornosť sa upiera na zážitok. Fakt, 

že v minulosti sa učitelia snažili, aby žiaci dosahovali určité výsledky a prekonávali 

sami seba náročným tréningom, za ktorý boli odmenení skvelým pocitom, že 

konkrétnu činnosť zvládli, že to dokázali, môže taktiež prispieť k pozitívnemu 

hodnoteniu starších jedincov. V minulých rokoch bola telesná výchova jedným 

z mála predmetov, ktoré sa od typického vyučovania v školskej lavici diametrálne 

odlišovala. Dnes sa učitelia iných vyučovacích predmetov snažia o pestrú a zábavnú 

výučbu, preto to má v súčasnej dobe  učiteľ telesnej a športovej výchovy 

náročnejšie. Adolescenti na základnej škole výučbu telesnej a športovej výchovy 

často porovnávajú s výučbou na strednej škole. Tu vždy vyučuje kvalifikovaný 

pedagóg, často vo vhodnejších podmienkach a iným materiálnym vybavením školy. 

Na niektorých, väčšinou menších základných školách, nie je považovaná telesná 

výchova a šport za rovnocenný predmet ostatným predmetom a preto tu často 

vyučujú i nekvalifikovaní učitelia.  

Vychádzajúc z uvedeného teoretického rozboru sme sa rozhodli zistiť pohybovú 

aktivitu 14–ročných  detí a mládeže pomocou denného počtu krokov a denného 

výdaja energie a poukázať na prítomnosť, resp. neprítomnosť vzťahu medzi 

pohybovou aktivitou a úrovňou vedomostí o problematike zdravia.  

Na  zistenie denného počtu krokov existujú v súčasnosti  jednoduché prístroje – 

krokomery (pedometre). Prístroj počíta počet krokov a zároveň pri zohľadnení 

telesnej hmotnosti a dĺžky kroku aj energetický výdaj a prejdenú vzdialenosť. 

Krokomery sú relatívne lacné, ľahko sa používajú a poskytujú okamžitú spätnú 

väzbu (Hawman, 2012) o veľkosti pohybovej aktivity.  Zároveň mobilizujú 

jednotlivcov k zvyšovaniu vlastnej výkonnosti. 

Zároveň s objemom pohybovej aktivity sme zisťovali, ktoré pohybové aktivity 

preferuje uvedená skupina mládeže. 
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Monitorovanie štruktúry preferencií pohybových aktivít je jedným z možných 

smerov, ako vytvárať predpoklady na zvyšovanie úrovne pohybovej aktivity. 

Prostredníctvom deskripcie preferenčnej sféry, získavame prehľad o aktivitách, ktoré 

by ľudia radi vykonávali. Významná je aj súvislosť diagnostiky preferenčnej sféry 

s aktuálnou problematikou tvorby školských vzdelávacích programov. Existencia 

intersexuálnych rozdielov sa dotýka aj oblasti športových preferencií, viac – menej 

v súčasnej dobe sú tendencie ku stieraniu týchto rozdielov. Tým sa znovu odkrýva 

téma koedukovanej telesnej výchovy, ktorá by mala za následok minimalizovanie 

faktu, že chlapčenské preferencie sú protežované na úkor dievčenských (Kudláček 

et al. 2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


